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Evolutie van het tamme konijn 

• Konijnen werden gehouden voor 
– het vlees en de huiden 

– voor speciale jacht events 

• De Engelse hangoor is het eerste konijn dat niet 
werd gefokt voor zijn pels of vlees productie 

• De Engelse Hangoor werd gehouden voor zijn 
adel, om mee te showen  

• Daarom werd hij in de UK wel de:  

  “King of the Fancy” genoemd 
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Historie van de Engelse Hangoor 

• Gecreerd uit: 

– Oar lop 

– Half lop 

– Horn lop 

 

– Erkend in UK in 1840 op de Metropolitain Fancy 
Rabbit Club, Green gate Road te Londen 

– Ongeveer gelijk met de creatie van de Zilver, 
Polish, Hollander, Rus en Belgische Haas 
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Historie van de Engelse Hangoor 

• Hoe heeft men de oorlengte kunnen 
verlengen van een V-vormig gemeten konijn 
gemiddeld 18,75 cm lang en 4,5 cm breed  

• Naar een niveau van 30 cm lang en 4,75 cm  
breed 

• De eerste Engelse hangoor van Dhr Loch had 
oren van 48,25 cm 
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Eén van de eerste afbeeldingen 



Historie van de Engelse Hangoor 

• Darwin heeft veel onderzoek gedaan naar de 
genetica achter de hangoor en met name de 
Engelse hangoor 

– Hij vond uit dat de bouw van de kop substantieel 
afweek van die van een dier met staande oren 

– De bouw van de schedel was verschillend met die 
van een dier met staande oren 
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Historie van de Engelse Hangoor 
• Eerste afbeeldingen omstreeks begin 1700 
• De lengte van de oren was in: 

–  1840   48,25 cm 
–  1900  76,25 cm 
–  2003  79,1 cm (USA Nippers Geronimo)  

   Breed 18,75 
 

• Opvallend het ras zich in de laatste 100 jaar qua 
oorlengte niet verder heeft ontwikkeld. 

• Er is in feite is er slechts 3 cm bijgekomen in ruim 100 
jaar 

• Hiervoor 30 cm in de eerste 60 jaar van het bestaan 
van dit ras 
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Mr. C. Garratt’s ram “Robin Hood” 1887 USA 



Historie van de Engelse Hangoor 

• Lang werd de Engelse hangoor gefokt op oorlengte en 
breedte 

• De laatste jaren is onder druk van dieren welzijns 
organisaties dit op lengte fokken naar de achtergrond 
gedrongen 

• Het gaat nu veel meer om het konijn als geheel 
• Dus meer aandacht op type alle bouw facetten 
• Pels en pelsconditie 
• De oorlengte is vaak aan maxima gebonden 
• De laatste jaren ontstaan hierdoor ook internationaal 

behoorlijke verschillen  
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Bill Vickers met zijn winnaar Old Bill en zijn gewonnen prijzen 



Historie van de Engelse Hangoor 

Grote namen in de geschiedenis van de heden daagse Engelse Hangoor 
• E.J.W. Matthews † (UK) Mrs G.M. Barr † (UK) Bill Vickers † (UK) 
• J F Hannema † (NL) 
• Paul Starke † (DE) heeft de Engelse hangoor naar Duitsland gebracht 
• Meg Brown † (Schotland) topfokker jaren 60 en 70 
• Coen Gelein † (NL), Jan Boering † (NL), Berend Remeijer † (NL)   
• Peter Ralphes (UK) 
• Kurt Volmer † (DE) topfokker in Duitsland jaren 80 
• Niek van der Voort † (NL) topfokker in Nederland jaren 80 (72cm oren)  
• Leo Smits † (NL) topfokker in Nederland jaren 90 begin 2000 
• Phil Wheeler (Bairnsley, UK) topfokker in de UK jaren 90 en 2000  
• Alfred Hengstler † topfokker in Duitsland wildkleur en zwart 1980 - 2010  
• Stefan Marquerd † topfokker in Duitsland jaren 2000 
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Historie van de Engelse Hangoor 

• Veel verschillende rassen zijn gebruikt om de 
Engelse hangoor te verbeteren in type en 
bouw 

• Meest gebruikt is de Franse Hangoor 
– Gewicht, grote en bouw 

• Thuringers voor de madagascar kleur 

• Gele van Bourgondie voor de fawn en geel in 
Duitsland 

• Weners en Vlaamse reuzen 
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Het houden van Engelse hangoren 

• Huisvesting 

– Hokken minimaal 80 x 80 cm 

– Geen draadbodems (ivm dunne beharing 
achterbenen – pelsstructuur en lengte) 

– Fokkers in UK en USA gebruiken een tussen 
plateau om dragende voedsters rust te geven 

– Warmte is belangrijk bij de opfok van Engelse 
hangoren, maar wordt ook wel overschat qua 
importantie 
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Het houden van Engelse hangoren 

• De Engelse hangoor is een buitengewoon 
vriendelijk ras om te houden 

• Dieren willen graag aangehaald en geaaid 
worden  

• Zijn maar zelden agressief 
– Muv van sommige dragende voedsters 

• Zijn prima moeders voor hun jongen 

• Indien agressief gedrag niet met deze dieren 
verder fokken! 
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Het fokken van Engelse hangoren I 

• Ras is natuurlijk gevoelig voor inteelt 
• Houd verschillende lijnen goed gescheiden (zowel in kleur 

als binnen een kleur) 
• Let veel meer op type, bouw en oorvorm en oorstructuur 

bij samenstellen fokkoppels 
• Fok niet alle kleuren door elkaar 
• Houd de wildkleuren en overige kleuren goed gescheiden 
• Gebruik zwart voor wildkleur of voor madagascar, maar niet 

voor beiden 
• Madagascar goed op buik en staartkleur letten 
• Stop met het mixen van Fawn en Madagascar 
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Het fokken van Engelse hangoren II 

• Nesten beperkt houden van omvang maximaal 
6 bij voorkeur 3 a 5 jongen 

• Leg jongen over in andere nesten indien 
mogelijk 

• Probeer zoveel mogelijk jongen in een nest te 
laten van gelijke grote 

• Grootste jongen zijn meestal voedsters, 
kleinste meestal rammen 

• Melk productie komt soms slecht opgang 
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Het fokken van Engelse Hangoren III 

• Huidige problemen 
– Oorlengte bij Fawn, Zwart en wit r.o. 

– Pels lengte 

– Witte haren in Zwart en de zwarte kleur 

– Buikkleur bij madagascar 

– Konijngrijs blijft te klein in verhouding tot andere kleuren 

– Ijzergrauw zijn vaak zwevers  

– Blauw, Dieren zijn te klein en hebben te korte oren 

– Oorbeschadiging en het opeten van de delen van het oor 
(geen idee waar dit vandaan komt, waarschijnlijk een 
gebrek aan minerallen) 
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Belangrijke aandachtspunten 

• Jonge dieren de oren goed droog houden en de plooien er 
uitstrijken 

• In de eerste 6 weken zweten de oren vaak waardoor smet 
kan ontstaan 

• Nagels knippen of vijlen vanaf 4 a 5 weken oud 
– Dit iedere 2 weken herhalen 
– Beschadiging treed op in de eerste 10 weken 

• Trainen van de dieren begint tussen de 4 en 8 weken. Oefen 
bij het meten van de oren, dier moet hier aan wennen 

• Niet meer trekken aan de oren bij het meten 
• Let op beharing van de achtervoeten/benen 
• Buikkleur bij madgascarkleurige dieren (verharing) 
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Groei Tabel 
Leeftijd Lengte Breedte 

4 weken 38 – 40 cm 8 cm 

5 weken 42 – 44 cm 

6 weken 46 – 48 cm 

7 weken 49 – 51 cm 

8 weken 52 – 54 cm 12 cm 

9 weken 54 – 56 cm 

10 weken 56 – 59 cm 

11 weken 58 – 60 cm 

12 weken 59 – 61 cm 15 cm 

13 weken 60 – 62 cm 

14 weken 61 – 63 cm 

15 weken 62 – 64 cm 

16 weken 63 – 65 cm * komt nog 
circa 1,5 cm bij tot 18 mnd 

16 cm 
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Schema Oorlengte en breedte 

• Meten is weten 
– Maak een overzicht per nest 

– Schrijf met een watervaste viltstift een nummer in 
het oor 

– Meet wekelijks op de zelfde dag 

– Doe dit vanaf 3 a 4 weken 

– Meet de lengte, de breedte en het gewicht 

– Schrijf op als de dieren ziek zijn geweest etc 

• Dit maakt veel zaken duidelijk 
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7 Posities 

1. Gewicht    10 
2. Type en Bouw   20 
3. Pels en Pelsconditie  20 
4. Kopvorm -  Structuur  
      en vorm oren)   15 
5. Oorlengte    15 
6. Kleur 
7. Lichaamsconditie en 
       verzorging     5 
Totaal              100 punten 
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Het keuren van Engelse hangoren 

Onderwerpen 
Pos 1 Gewicht 4,00 tot 5,00  kilo (Splitst zich uit) 
 
Pos 2 Type & bouw Matig gestrekt en stevig van  
   bouw, goed gevulde schouders 
 Rugbelijning Oplopend en kort afgeronde AH 
 Benen  Voorbenen relatief kort 
   Achterbenen lang en krachtig 
 Stelling Lage stelling (ras adel) 
 Staart  Extreem lang 
 Wam  Enkelvoudig, toegestaan bij voedsters
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Het keuren van Engelse hangoren 

Pos 3 Pels 
  Iets korter dan normaal 
  Dicht ingepland   
  Normale hoeveelheid onderhaar 
   
  Moet glans vertonen 
  Let op beharing op de oren 
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Het keuren van Engelse hangoren 

Pos 4 Kop  Vrij lang, breed voorhoofd 
   Brede snuit en goed ontwikkelde  
   wangen    
   Neusbeen gebogen 
 Oren   Schaalopening naar voren 
   basis krachtig,  stevig en smal  
   Breedst op het midden van het oor 
   Stompe afronding, Stevig weefsel 
   Vrij van beschadiging en knobbels 
   Kronen weinig ontwikkeld 
   Kinknobbel  (knoop)toegestaan 
Pos 5 Oren  Lengte 58 - 65 cm (ideaal 62-63 cm) 
   Breedte  12 - >15 cm (ideaal 15 cm of meer) 
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Oorvorm en Structuur 

• Oorbreedte is belangrijker dan lengte 

• Oorvorm is belangrijker dan lengte 

• Oorstructuur is belangrijker dan lengte 

 

• Let op de juiste structuur  

• Beide oren bij elkaar rechtop houden 

• Oren moeten stevig van structuur zijn 

• Vrij van bulten, oneffenheden ed 
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Het keuren van Engelse hangoren 

Pos 6 Kleur   

 Erkend in:  Kngs, IJzgr, ZW, Fawn,   
   Mad, Wit r.o 

   Bont muv van Wit 

Pos 7 Conditie Goed gespierd en bevleesd 
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Het keuren van Engelse hangoren 

Fouten (belangrijkste) 
• Type en Bouw 
• Matig gestrekt type 
• Rugbelijning  
• Broekvorming 
• Los in schouders 
• Vlak in dijen 
• Wam (te groot) 
• Benen 
• Kopvorm 
• Beschadigde oren, weefsel dun /slap 
• Bont: borstvlekken 
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Engelse hangoor internationaal 

• België (basis was erg smal, rijk aan nwe fokkers) 
• Nederland (basis is zeer smal, impopulair) 
• Duitsland (ras moest korter in oren 60cm) 
• Zwitserland (ras is te compact en kort in oren) 
• Engeland (ras gaat van oorlengte naar lichaams 

ontwikkeling) 
• Frankrijk (basis is smal veel vraag naar dieren)  
• Overig Europa (Scandinavie en Oostenrijk) 
• Verenigde Staten van Amerika (breedste basis van 

de wereld, veel kleuren en grote aantallen dieren) 
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Engelse hangoor internationaal 

• Internationaal grote verschillen in: 

– Type en bouw 

– Oorlengte en breedte 

– Erkende kleuren 

• Onder druk van dieren welzijns organisaties 

– Hebben een beeld van dieren mishandeling 

– Veel invloed in de publieke opinie 

– Is wellicht de grootste bedreiging 
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Internationale types  

UK 

ZW 



Tabel stand van de kleuren 
Kleur Stand Type en bouw Aantal 

Konijngrijs Hard en rossig Klein Zeldzaam 

Ijzergrauw Rossig en buikkl te 
licht  

Klein Zeer zeldzaam 

Blauwgrijs Dek en tussenkl  
zwak  

Klein Zeer zeldzaam 

Blauwgrauw Te donker  Klein Zeer zeldzaam 

Fawn Incidenteel top Uitstekend Zeldzaam 

Zwart Witte haren / mist 
intensiteit 

Iets kleiner Zeldzaam 

Blauw Witte haren / 
intensiteit  

Te klein/ te licht van 
gewicht 

Zeldzaam 

Madagascar Buikkleur en sluier Uitstekend Groots in aantal 

Isabella Te blauw Klein  Zeer zeldzaam 

Wit (Rood oog) Klein Zeldzaam (zorgelijk) 
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Samenwerking 

• In Nederland werken fokkers goed met elkaar samen 
– Ruilen en lenen dieren 

• Samenwerking met fokkers in Duitsland (Int EH Club) 
– Problemen met gewicht en oorlengte 

• Samenwerking met Engelse fokkers is beperkt gezien 
verschil in standaard  

• Samenwerking met Belgische Hangoorclub 
• Facebook Engelse Hangoor community 

 
• Samenwerking is essentieel voor de verder 

ontwikkeling en instandhouding van dit mooie ras 
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Noodzakelijke veranderingen 

• Gewicht zou moeten worden aangepast van 4 
tot 5,5 kilo 
– Reden Internationale aansluiting 

• Oorlengte en breedte 
– Lengte 62  maximum aantal punten 

– Breedte 14 a 15 cm 
• Niet logisch breedte gaat samen met lengte 

• Ras niet geliefd bij veel keurmeesters 

• Kleur madagascar (buikkleur) 
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De toekomst van Engelse hangoren 

• Kijk eens op de site van de Internationaal 
Engelse hangoorclub 

– www.internationalenglishwidderclub.de 

• Komt jaarlijks bij elkaar 

• Secretaris Philip Fritz 

• Kosten 6 euro per jaar 

• Internationale samenwerking is essentieel 
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De toekomst van Engelse hangoren 

• De basis is smal in Europa 

• Het aantal fokkers is redelijk beperkt (In 
Duitsland opkomst van het ras – rode klasse) 

• Goed materiaal is lastig verkrijgbaar 

• Redelijk veel inteelt 

• Veel kleine dieren 

• Veel fokkers hebben problemen om dieren op 
een maximum gewicht te fokken 
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Afsluiting en conclusies 

• Er is nog zoveel meer te vertellen over dit 
fantastische ras (maar de tijd is om) 

• De “King of Fancy” Engelse Hangoor 

• Een van de oudste rassen mag nooit verloren 
gaan 

• Samenwerking is essentieel zeker ook 
Internationaal 

• Verschillen zijn groot, spoeling is dun 
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De trof ik aan bij Fons Verrijdt 
Of was nog een geheim? 

Zalig Pasen 


